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Xin vào mạng-lưới (website) cung-cấp những bản-tin khảo-thí mới nhứt cuả các bạn trước khi thi. 
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Sự khảo-thi thẩm-mỹ (m ỹ -dung) toàn quốc về thực-hành là sự khảo-thí giấy phép hành nghề cho những thẩm-
mỹ-viên, nó được khai-triển bởi Hội-Đồng cuả Thẩm-Mỹ giữa các tiểu-bang toàn-quốc(NIC).Bản-tin nầy chứa 

TIN-TỨC QUAN-TRỌNG về mục-lục và hành-chánh sựkhảo-thíthực-hành thẩm-mỹ toàn-quốc. 

XIN XEM LẠI TẤT-CẢ SỰ CHỈ-DẪN MỘT CÁCH CẨN-THẬN 
 
                                                            NHỮNG CHỈ-THỊ QUAN-TRỌNG 

� Đừng rời khỏi phòng thi không có sự cho phép. Phải xin phép để được chấp-thuận cho rời khỏi phòng thi cho bất-
cứ lý-do gì,.kể cả việc xử-dụng phòng vệ-sinh hay đã hoàn tất sự khảo-thi. Thẻ nhận dạng phải có hình cho mỗi lần trở-
lại đi vào phòng thi. 

� Các thí-sinh bị đòi-hỏi mang theo dụng-cụ cho riêng mình xử-dụng 
o Trách-nhiệm cuả thí-sinh là chắc-chắn có đầy-đủ vât dụng cung-cấp (tiếp-liệu) có phẩm-chất đã được lau-chùi 

sach-sẽ và tẩy-uế và tất-cả dụng-cụ đó được xếp theo thứ-tự làm việc. 
o Dụng-cụ đuợc xử-dụng trong lúc thi cất giữ khô ráo và được coi như là môt phần cuả vùng làm việc. Túi đựng 

phải được đóng kín (thí-dụ.., kéo kín hoàn-toàn hay vặn chặc nấp đậy) 
o Thí-sinh có thể lấy đồ-vật, tiếp-liệu, v.v.từ trong túi đựng bất cứ lúc nào, tuy-nhiên không có cái gì được bỏ 

trở lại trong túi đựng. 
o Tất-cả sự khảo-thí được quản-lý trong khung-cảnh khảo-thí.Thí-sinh nên mang theo dồ chứa nước nếu cần 

cho bất-cứ phần nào cuả cuôc thi. Cuối cùng cuả cuộc thi KHÔNG đươc bỏ những vật thừa thải, hóa 
chất,sản-phẩm, hay là nước trong những thùng rác hay là phòng vệ-sinh. 

� Thí-sinh luôn-luôn được thẩm-định.Tiếp-tục làm việc cho đến khi hoàn-tất toàn phần hay là đến hết thời giờ. 
� Lời hướng-dẫn sẽ được đọc hai lần cho mỗi phần khảo-thi 

o Ngoài những lời chỉ-thị, giám-thị hay giám-khảo thi KHÔNG đươc phép trò chuyện với thí-sinh 
o Nếu thí-sinh có trường hợp khẩn-cấp, xin thông-báo với giám-thị  

� Thí-sinh sẽ được cho thời gian sắp-xết vật-dụng cung-cấp (tiếp-liệu) phổ-thông {cũng biết như là tổng-quát) mà 
thi-sinh sẽ dùng cho sự khảo-thi.   

� Mỗi phần cuả sự khảo-thí được cho thời-gian tối-đa, ngoại-trừ những phần đã được chỉ rõ không kể thời-gian. 

o Một khi bạn đã hoàn-tất tất-cả bài làm trong một phần xin bước lui lại hay quay bàn tay về phía giám-khảo 
(trong trường hợp dịch-vụ móng) để tỏ ra rằng bạn đã xong. 

o Giả-sử tất-cả thí-sinh hoàn-tất một phần trứơc thời-gian ấn-định, những giám-khảo sẽ tiến-hành phần kế-tiếp 
cuả sự khảo-thi. 

o Nếu đồng hồ báo giờ reo lên,bạn phải ngừng hẳn việc làm và bước lui lại hay quay tay về phía giám-khảo 
(trong trường-hợp cuả dịch-vụ làm móng) 

� Trong lúc tất-cả giai-đoạn cuả sự khảo-thi, tất-cả thí-sinh phải tuân-theo tất-cả phương-thức bảo-vệ công-cộng 
thích-đáng và kiểm-soát nhiểm-trùng và giử an-toàn khu làm việc. 

o Giả-sử có máu phô-bày ra, các thí-sinh sẽ bị yêu-cầu tuân theo tiêu-chuẩn Sức-khỏe và An-toàn cuả NIC. 
Thiếu-sót làm như vậy thí-sinh có-thể bị đuổi ra khỏi sự khảo-thi. 

� Phảichắc-chắn liên-lạc nơi cung-cấp sự khảo-thi để nhận những lời mới nhứtvà bất cứ phụ-chú nào trong 
tiêu-chuẩn Sức-khỏe và An-toàn cuả NIC. 

o Nếu thí-sinh không tuân theo những phương-thức kiểm-soát nhiễm-trùng hay để khu-vực làm việc trở 
nên và tồn-giữ sự không an-toàn, kết-quả có-thể rớt điểm cho sự khảo-thi. 

� Sau đây cung-cấp những thí-dụ về những vật-liệu và những hành-động bị cấm-đoán trong lúc quản-lý sự khảo-thi: 

o Sở-hữu điện thoại cầm tay, máy nhắn (pager), bảng viết (tablets), máy vi-tính (computer), máy chiếu hình 
(projectors), máy chụp hình (cameras), hay bất cứ điện-tử hay dụng cụ ghi âm, những vật-liệu đã in sẵn, hay 
những ghi-chú viết tay. 
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o Có hành-vi xáo-trộn. 
o Nói chuyện với những thí-sinh khác hay bất cứ giám khảo nào 

� Những điểm dẩn-chứng và những hành-động ở trên không liệt-kê hết danh-sách. Không tuân-theo bất cứ 
một trong những điều kiện nầy hay phô-bày bất-cứ thái-độ nào ngụ-ý sự gian-xảo sẽ đưa đến kết-quả là 
thí-sinh bị lập-tức chấm-dứt cuộc thi và những hành-động cuả thí-sinh được báo-cáo đến giới-chức có 
thẩm-quyền. 

� Tất-cả vật-liệu cung-cấp (tiếp-liệu) phải được dán nhản bằng tiếng Anh Khi nhản hiệu nguyên-thủy cuả nhà 
sản-xuất được đòi-hỏi, sẻ KHÔNG có thể có viết tay hay bất cứ những loại nhản khác. Nhản hiệu nguyên-thủy 
cuả nhà sản-xuất phải có tiếng Anh và có thể có thêm những ngôn-ngữ khác.Tất-cả không do nhà sản-suất, nhản-
hiệu sáng-tạo phải bằng tiếng Anh mà thôi. 

o Nhản hiệu nguyên-thủy cuả nhà sản-xuất được đòi hỏi cho những sản-phẩm nhứt-định như là chất diệt-trùng 
hay chất khử trùng tay. 

o Chuẩn-nhận từ Cơ-quan Bảo-vệ Môi-trường, chất diệt-trùng mức độ cuả nhà thương chứng-tỏ đặc-tính diệt 
trùng, diệt nấm, diệt vi-khuẩn phải được dùng. Xin tham-chiếu theo phần” đề-nghị những vật-liệu cung-cấp 
(tiếp-liệu) cho sự khảo-thi” để thấy những đòi-hỏi đặc-biệt cho nhữngvật-liệu cung-cấp (tiếp-liệu) và những 
sản-phẩm. 

o Những sản-phẩm giả (nhái theo) không được phép dùng cho chất diệt trùng và vệ-sinh tay  

o Không có chất xịt hơi (aerosols) được phép xử-dụng trong việc thử môi-trường 
o Có một phần đề tựa” đề-nghị những vật-liệu cung-cấp (tiếp-liệu) cho sự khảo-thi” cung-cấp theo sau phần 

“Phạm-vi Mục-lục” cuả bản-tin nầy. 
 

NGƯỜI MẪU HAY NGƯỜI NỘM 
 
Tùy theo tiểu-bang, những thí-sinh sẽ xử-dụng hoặc là bàn tay hình nộm, đầu hình nộm, hay là người mẫu sống cho sự 
khảo-thi. 
 
* Xin tham-khảo sự chỉ-dẫn cuả Tiểu-Bang 
 
Nếu tiểu-bang cuả thí-sinh đòi hòi thí-sinh xử-dụng đầu hình nộm hay tay: 
Nếu thí-sinh bị đòi-hỏi xử-dụng đầu hình nộm, đó là bổn-phận cuả thí-sinh đến chuẩn-bị cho sự khảo-thi. 
Những đầu hình nộm được đánh dấu trước hay chia khu-vực trước KHÔNG được cho phép trong bất cứ phần thi 
thực hành.  
 
Nếu thí-sinh bị đòi-hỏi xử-dụng bàn tay hình nộm, đó là bổn-phận cuả thí-sinh đến chuẩn-bị cho sự khảo-thi. Bàn tay 
hình nộm phải toàn-vẹn bàn tay và những ngón tay không thể tháo rời. 
 
Những đầu hình nộm và những tay hình nộm phải được chấp thuận bởi người cung-cấp sự khảo-thi trứơc khi 
được cho phép đi vào thi. 
 
*Nếu tiểu-bang cuả thí-sinh đòi-hỏi thí-sinh xử-dụng người mẫu sống: 

� Người mẫuphải tối thiểu 15 tuổi và không thể có giấy phép hành nghề hay là học-sinh trong nghề nầy 
� Bất cứ cá-nhân đã được huấn-luyện hay đã tham-dự trong sự mở-mang hay quản-trị bất cứ nghề-nghiệp nào liên-

quan đến thẩm-mỹ học đều bị cấm làm người mẫu.  
� Những người mẫu phải hiện-diện với thí-sinh ngay từ lúc bắt đầu sự thi thực-hành 
� Người mẫu phải trình bằng lái xe còn hữu-hiệu hay thẻ nhận-dạng để được cho phép vào thi 
� Người mẫu phải được thích-hợp cho mục-đích cuả sự khảo-thi 
� Người mẫu phải đồng-ý nhận vào tất-cả vùng/phần cuả sự khảo-thi thực-hành. 
� Những người mẫu không được phép trò-chuyện với hay trợ-giúp thí-sinh trong lúc khảo-thi. Những người mẫu 

không thể trò-chuyện với giám-khảo hay giám-thị trong lúc khảo-thi 
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SỰ CHÚ- Ý ĐẶC-BIỆT! 
Sự chỉ dẫn sau đây là thiết-yếu và đặc-biệt cho 

Sự thi thực-hành thẩm-mỹ(mỹ-dung) toàn-quốc: 
 

� Các thí-sinh cần phải mang theo và xử-dụng những tiếp-liệu (đồ trữ) sau đây cho việc xử-dụng thích-đáng những 
vật-liệu.  
o Đồ chứa-đựng có dán nhản “được tẩy-uế” 
o Đồ chứa đựng hay túi đựng có dán nhản “khăn dơ”  
o Đồ chứa đựng hay túi đụng có dán nhản “rác”  

� Điều đặc-biệt rằng có nhiều hơn một khách-hàng được đại-diện cho mục-đích cuả cuộc thi nầy. Người khách-
hàng đó được giới-thiệu và phải được sưả-soạn trong lúc tiến-hành cuộc thi (xem Thi Thực-hành Thẩm-mỹ phần 
Phạm-vi Mục-luc)  

� Sữ khảo-thi bao gồm Phương-thức Máu bị Phô-bày (Phần Phạm-vi Mục-lục 12.)  
� Trong lúc trang-điểm mặt (Phần Phạm-vi Mục-lục 10), những thí-sinh được tin-tưởng làm vững-chắc trong lúc 

làm việc chung-quanh vùng mắt và miệng. 
� Trong lúc gắn lông nheo (Phần Phạm-vi Mục-lục 11, Phần Phụ thêm), những thí-sinh được tin-tưởng làm vững-

chắc trong lúc làm chung quanh mắt. 
� Các thí-sinh không được phép dán nhản những sản-phẩm như những đồ vật xử-dụng một lần 
� Xử-dụng những sản-phẩm chỉ dùng một lần có thể đưa đến kết-qủa rớt điểm thi 

 

KỲ THI THỰC HÀNH LÀM TÓC QUỐC GIA  
CÁC PHẦN LĨNH VỰC NỘI DUNG 

 
Phạm vi của Kỳ Thi Thực Hành Làm Đẹp quốc gia bao gồm 9 (chín) dịch vụ lĩnh vực chính. Các Phần Lĩnh Vực Chính 
dựa trên phân tích việc làm quốc gia và được cho biết bên dưới với một dấu *.   

 

1. Chuẩn Bị Khu Vực Làm Việc và Khách Hàng, và Bố Trí Dụng Cụ Chung (Khách hàng đầu tiên)* (15 phút) 
2. Tẩy Mặt bằng Sản Phẩm* (10 phút) 
3. Lột Da Mặt bằng Sản Phẩm, Sử Dụng Dụng Cụ hoặc Nguyên Liệu, và Bao Gồm Khăn Ướt* (10 phút) 
4. Mát xa Mặt bằng Sản Phẩm* (10 phút) 
5. Chuẩn Bị Khu Vực Làm Việc và Khách Hàng Mới, và Bố Trí Dụng Cụ Chung (Khách hàng thứ hai)*  

(15 phút) 
6. Tẩy Lông Mày bằng cách Nhổ Lông Màu và Dùng Sáp Mềm Mô Phỏng* (không tính thời gian) 
7. Tẩy Lông Môi Trên Dùng Sáp Cứng+ (Không Tính Thời Gian) 
8. Kỹ Thuật Mài Da Microdermabrasion trên Trán+ (10 phút) 
9. Mặt Nạ và Kết Thúc Dịch Vụ Làm Mặt* (10 phút) 
10. Trang Điểm Mặt* (20 phút) 
11. Làm Đẹp Lông Mi+ (phần này có thể được tổ chức trong nội dung Trang Điểm Mặt (Phần Lĩnh Vực Nội 

Dung 10) giữa kẻ mắt và gắn mascara) (10 phút) 
12. Thủ Tục Xử Lý Khi Tiếp Xúc Với Máu* (Không Tính Thời Gian) 

 
+ Cho biết Các Phần Bổ Sung đối với các Tiểu Bang nào chọn kiểm tra các phần này. Xác nhận yêu cầu của Tiểu bang. 
Quy trình tổ chức thi bất kỳ phần nào trong các phần này phải được thực hiện theo thứ tự được mô tả bên trên. 
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KỲ THI THỰC HÀNH LÀM TÓC QUỐC GIA  
PHẦN THI VÀ HƯỚNG DẪN BẰNG LỜI 

 
1.  CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ CHUẨN BỊ KHÁCH HÀNG, VÀ  

SẮP XẾP DỤNG CỤ (15 phút) 
  
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 
“Bạn sẽ chuẩn bị và sắp xếp khu vực làm việc của bạn cho khách hàng.” 

“Bạn sẽ sắp xếp các dụng cụ chung mà bạn sẽ sử dụng trong thời gian thi.”  

“Bạn cũng sẽ sắp xếp: 

tẩy mặt bằng sản phẩm 

lột da mặt bằng sản phẩm, sử dụng dụng cụ hoặc nguyên liệu, và bao gồm khăn ướt 

mát xa mặt bằng sản phẩm.” 

“Chuẩn bị khách hàng để thực hiện dịch vụ.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 8 phút.” 

“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn thành.” 

(Hướng dẫn thêm bằng lời nếu sử dụng sáp cứng): “Vui lòng cắm điện và bật dụng cụ cấp phối sáp vào lúc này.” 

 

(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.”   

(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
  
1.1 Khử trùng hoàn toàn tất cả khu vực làm việc bằng sản phẩm có nhãn tiếng Anh (nhãn của hãng sản xuất) là thuốc 

khử trùng có đăng ký với EPA, loại dùng trong bệnh viện 
1.2 Vệ sinh bàn tay bằng sản phẩm có dán nhãn tiếng Anh (nhãn của hãng sản xuất) 
1.3 Dụng cụ chung được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản xuất, nó phải có tiếng Anh và có 

thể bằng nhiều ngôn ngữ. Bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh) 
1.4 Trùm khăn bảo vệ cho tóc và cơ thể người mẫu/mannequin  
1.5  Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước 
khi hết thời gian: 
“Tất cả thí sinh đã cho biết rằng họ đã hoàn thành phần thi này, chúng tôi sẽ tiếp tục.” 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ kêu trước khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại: 
“Vui lòng dừng làm bài.”  
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2. TẨY MẶT BẰNG SẢN PHẨM (10 phút) 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 
“Bạn sẽ thực hiện kỹ thuật tẩy mặt bằng sản phẩm.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn thành.” 

 
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
 (2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 

2.1 Dụng cụ tẩy mặt được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản xuất, nó phải có tiếng Anh và có 
thể bằng nhiều ngôn ngữ. Bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh) 

2.2   Dụng cụ và đồ dùng phải sạch  
2.3 Tẩy hết vùng mắt 
2.4  Tẩy hết vùng môi 
2.5  Thoa chất tẩy lên mặt  
2.6   Loại bỏ trang điểm còn sót lại và chất tẩy 
2.7   Bôi nước hoa hồng/nước làm se lỗ chân lông 
2.8   Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi  
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước 
khi hết thời gian: 
“Tất cả thí sinh đã cho biết rằng họ đã hoàn thành phần thi này, chúng tôi sẽ tiếp tục.” 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ kêu trước khi tất cả thí sinh đã lùi lại, vui lòng đọc câu sau 
đây cho tất cả thí sinh: 
“Vui lòng dừng làm bài.” 

 
3. LỘT DA BẰNG SẢN PHẨM, DÙNG DỤNG CỤ HOẶC NGUYÊN LIỆU  

BAO GỒM KHĂN ƯỚT (10 phút) 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 
“Bạn sẽ thực hiện tẩy da mặt bằng sản phẩm, sử dụng dụng cụ hoặc nguyên liệu, bao gồm khăn ướt.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn thành.” 

 
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
 (2) “Bạn có thể bắt đầu.” 
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Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 
3.1 Dụng cụ lột da được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản xuất, nó phải có tiếng Anh và có 

thể bằng nhiều ngôn ngữ. Bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh) 
3.2       Dụng cụ và đồ dùng phải sạch 
3.3       Thoa sản phẩm lột da lên mặt và sử dụng dụng cụ hoặc nguyên liệu quanh mắt và miệng 
3.4       Sử dụng và lấy khăn ướt ra 
3.5       Loại bỏ sản phẩm còn sót lại 
3.6 Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước khi 
hết thời gian: 
“Tất cả thí sinh đã cho biết rằng họ đã hoàn thành phần thi này, chúng tôi sẽ tiếp tục.” 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ kêu trước khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại: 
“Vui lòng dừng làm bài.” 

 

 

4. MÁT XA MẶT BẰNG SẢN PHẨM (10 phút) 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 
“Bạn sẽ thực hiện kỹ thuật mát xa mặt bằng sản phẩm.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn thành.” 

  
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
 (2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 
4.1  Dụng cụ mát xa được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản xuất, nó phải có tiếng Anh và có 

thể bằng nhiều ngôn ngữ. Bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh)  
4.2  Dụng cụ và đồ dùng phải sạch 
4.3  Thoa sản phẩm mát xa lên mặt 
4.4  Thực hiện thao tác mát xa 
4.5  Thực hiện thao tác đấm bóp 
4.6  Thực hiện thao tác vỗ 
4.7  Thực hiện thao tác ma sát 
4.8 Loại bỏ sản phẩm mát xa còn sót lại 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước khi 
hết thời gian: 
“Tất cả thí sinh đã cho biết rằng họ đã hoàn thành phần thi này, chúng tôi sẽ tiếp tục.” 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ kêu trước khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại: 
“Vui lòng dừng làm bài.” 
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Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 
“Bạn sẽ có 5 phút để loại bỏ và vứt bỏ dụng cụ đã sử dụng trong các phần trước của bài thi này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 2 phút.” 

“Không được sắp xếp hay thực hiện bất kỳ dịch vụ nào cho tới khi chúng tôi đọc hướng dẫn và yêu cầu bạn bắt đầu.” 

“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn thành.” 

  
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
 (2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 

4.9       Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi 
 
  
 

5. CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ CHUẨN BỊ KHÁCH HÀNG MỚI, VÀ  
SẮP XẾP DỤNG CỤ (15 phút) 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 
“Bạn sẽ chuẩn bị khu vực làm việc cho một khách hàng MỚI.” 

“Bạn cũng sẽ chuẩn bị khách hàng để thực hiện dịch vụ.” 

“Bạn sẽ sắp xếp khu vực làm việc bằng các dụng cụ chung mà bạn sẽ sử dụng trong phần còn lại của bài thi.”  

“Bạn cũng sẽ sắp xếp khu vực làm việc của bạn cho các phần sau đây của bài thi: 

          tẩy lông mày (nhổ lông màu và dùng sáp mềm mô phỏng),  

   + tẩy lông môi trên (sáp cứng)  

   + kỹ thuật mài da microdermabrasion 

   mặt nạ, 

   trang điểm mặt, 

  + làm đẹp lông mi.”  

+ Cho biết Các Phần Bổ Sung đối với các Tiểu Bang nào chọn kiểm tra các phần này. Xác nhận yêu cầu của Tiểu 
bang. Quy trình tổ chức thi bất kỳ phần nào trong các phần này phải được thực hiện theo thứ tự được mô tả bên 
trên. 

 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 8 phút.” 

“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn thành.” 

   
(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 
 
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
   
5.1 Khử trùng hoàn toàn tất cả khu vực làm việc bằng sản phẩm có nhãn tiếng Anh (nhãn của hãng sản xuất) là thuốc 

khử trùng có đăng ký với EPA, loại dùng trong bệnh viện 
5.2 Vệ sinh bàn tay bằng sản phẩm có dán nhãn tiếng Anh (nhãn của hãng sản xuất) 
5.3 Dụng cụ chung được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản xuất, nó phải có tiếng Anh và có 

thể bằng nhiều ngôn ngữ. Bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh) 
5.4 Trùm khăn mới bảo vệ cho tóc và cơ thể người mẫu/mannequin 
5.5  Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi  
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Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước khi 
hết thời gian: 

“Tất cả thí sinh đã cho biết rằng họ đã hoàn thành phần thi này, chúng tôi sẽ tiếp tục.” 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ kêu trước khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại: 

“Vui lòng dừng làm bài.” 

 
 

6. DỤNG CỤ NHỔ LÔNG MÀY 
VÀ SỬ DỤNG SÁP MỀM MÔ PHỎNG (Không Tính Thời Gian) 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời:  
“Bạn sẽ thực hiện kỹ thuật tẩy lông mày bằng cách nhổ và sử dụng sáp mềm mô phỏng.” 

“Bạn sẽ thực hiện kỹ thuật tẩy lông ở một bên lông mày bằng cách nhổ lông.” 

“Bạn sẽ thực hiện kỹ thuật tẩy lông từ bên lông mày kia dùng sáp mềm mô phỏng.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ được giám khảo hướng dẫn từng người một để thực hiện quy trình nhổ lông mày và nhổ lông mày bằng sáp 

lỏng.” 

“Đây là phần không tính thời gian.” 

“Không được bắt đầu tẩy lông cho đến khi giám thị hướng dẫn làm như thế.” 

  
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.”   

 
DỤNG CỤ NHỔ LÔNG MÀY 

  
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho từng thí sinh: 
“Vui lòng thực hiện kỹ thuật tẩy lông ở một bên lông mày bằng cách nhổ lông.” 

 
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 
6.1 Dụng cụ tẩy lông mày (nhổ lông và sáp mềm mô phỏng) được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của 

hãng sản xuất, nó phải có tiếng Anh và có thể bằng nhiều ngôn ngữ. Bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng 
Anh)  

6.2 Dụng cụ và đồ dùng phải sạch 
6.3 Thí sinh mang găng tay 
6.4 Bôi chất khử trùng lên vùng lông mày 
6.5 Giữ căng da (không để chùng) 
6.6 Thực hiện nhổ lông theo hướng lông mày mọc 
6.7 Bôi chất khử trùng lên vùng đã xử lý 
  

TẨY LÔNG MÀY – SÁP MỀM MÔ PHỎNG 
  
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho từng thí sinh: 
“Vui lòng thực hiện kỹ thuật tẩy lông mày dùng sáp mềm mô phỏng.” 

 

6.8 Bôi chất khử trùng lên vùng lông mày 
6.9 Sử dụng chất liệu hoặc sản phẩm thấm nước để làm khô phần lông mày 
6.10 Kiểm tra nhiệt độ của sản phẩm sáp mô phỏng trên cổ tay 
6.11 Thoa sản phẩm sáp mô phỏng dọc theo toàn bộ chiều dài của lông mày theo hướng lông mọc 
6.12 Trải dải sáp lên sản phẩm sáp mô phỏng 
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6.13 Giữ căng da (không để chùng) 
6.14 Gỡ dải sáp ra theo hướng ngược lại với hướng lông mọc 
6.15 Bôi chất khử trùng lên vùng đã xử lý 
6.16 Bôi sản phẩm sau nhổ lông lên vùng đã xử lý 
6.17 Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi 
 
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho từng thí sinh một khi đã kiểm tra quy trình tẩy lông mày: 
“Vui lòng lùi lại và không thực hiện thao tác gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 

 
Giám Thị - Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh một khi các giám thị đã hoàn thành đánh giá phần này: 
“Tất cả giám khảo đã cho biết họ đã sẵn sàng tiếp tục.” 

 

 

7. TẨY LÔNG MÔI TRÊN DÙNG SÁP CỨNG (Không Tính Thời Gian)  
+ Phần Bổ Sung +  

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời:  
“Bạn sẽ thực hiện kỹ thuật tẩy lông môi trên bằng sáp cứng.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Không được bắt đầu thực hiện phần này cho đến khi có hướng dẫn của giám khảo.” 

“Đây là phần không tính thời gian.” 

“Bạn sẽ được giám khảo hướng dẫn từng người một để thực hiện quy trình này.” 

  
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.”   

 

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 
7.1 Dụng cụ sáp cứng được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản xuất, nó phải có tiếng Anh và có 

thể bằng nhiều ngôn ngữ. Bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh) 
7.2 Dụng cụ và đồ dùng phải sạch 
 
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho từng thí sinh: 
“Vui lòng thực hiện kỹ thuật tẩy lông môi trên bằng sáp cứng.” 

 

7.3 Thí sinh đeo găng tay 
7.4 Vệ sinh vùng cần thoa sáp 
7.5 Sử dụng chất liệu hoặc sản phẩm thấm nước để làm khô vùng cần thoa sáp 
7.6 Kiểm tra nhiệt độ của sản phẩm sáp cứng trên cổ tay 
7.7 Thoa sáp cứng dọc theo vùng môi trên 
7.8 Giữ căng da (không để chùng) 
7.9 Loại bỏ sáp cứng   
7.10 Bôi chất khử trùng lên vùng đã xử lý 
7.11 Bôi sản phẩm sau nhổ lông lên vùng đã xử lý 
7.12 Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi 
 
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho từng thí sinh một khi đã kiểm tra quy trình tẩy môi trên: 
“Vui lòng lùi lại và không thực hiện thao tác gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 

 
Giám Thị - Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh một khi các giám thị đã hoàn thành đánh giá phần này: 
“Tất cả giám khảo đã cho biết họ đã sẵn sàng tiếp tục.” 
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8. KỸ THUẬT MÀI DA MICRODERMABRASION TRÊN TRÁN (10 phút) 
+ Phần Bổ Sung + 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời:  

 “Bạn sẽ thực hiện kỹ thuật mài da microdermabrasion.” 

“Bạn sẽ thực hiện các thao tác ngang và dọc trên trán.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Vui lòng lùi lại để cho biết bạn đã hoàn thành.” 

    
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
 (2) “Bạn có thể bắt đầu.”  

 
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 
8.1 Dụng cụ mài da microdermabrasion được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản xuất, nó phải 

có tiếng Anh và có thể bằng nhiều ngôn ngữ. Bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh) 
8.2 Dụng cụ và đồ dùng phải sạch 
8.3 Thoa thuốc khử mỡ/dung dịch chế phẩm 
8.4 Làm khô hơi ẩm thừa  
8.5  Dùng dụng cụ bảo vệ mắt cho người mẫu/mannequin 
8.6 Thí sinh đeo kính bảo hộ và mặt nạ che miệng và mũi 
8.7 Thí sinh đeo găng tay  
8.8 Giữ căng da (không để chùng) 
8.9 Thực hiện các thao tác dọc với dụng cụ cầm tay mô phỏng trên khắp trán. Phải gắn dây vào dụng cụ cầm tay 
8.10 Thực hiện các thao tác ngang với dụng cụ cầm tay mô phỏng trên khắp trán. Phải gắn dây vào dụng cụ cầm tay 
8.11 Loại bỏ những phần nhỏ ra khỏi vùng đã xử lý 
8.12 Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước 
khi hết thời gian: 
“Tất cả thí sinh đã cho biết rằng họ đã hoàn thành phần thi này, chúng tôi sẽ tiếp tục.” 

 

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ kêu trước khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại: 
“Vui lòng dừng làm bài.” 

  
9. MẶT NẠ VÀ KẾT THÚC DỊCH VỤ LÀM MẶT (10 phút) 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời:  
“Bạn sẽ đắp mặt nạ và kết thúc dịch vụ làm mặt.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn thành.” 

    
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
 (2) “Bạn có thể bắt đầu.”  

 
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
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9.1 Dụng cụ đắp mặt nạ mặt được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản xuất, nó phải có tiếng 
Anh và có thể bằng nhiều ngôn ngữ, bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh)  

9.2 Dụng cụ và đồ dùng phải sạch 
9.3 Đắp mặt nạ che mặt bao gồm mắt và môi 
9.4 Tháo mặt nạ  
9.5 Bôi nước hoa hồng/nước làm se lỗ chân lông  
9.6 Thoa chất tạo ẩm  
9.7   Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước 
khi hết thời gian:  
“Tất cả thí sinh đã cho biết rằng họ đã hoàn thành phần thi này, chúng tôi sẽ tiếp tục.” 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ kêu trước khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại: 
“Vui lòng dừng làm bài.” 

 
10.  TRANG ĐIỂM MẶT (20 phút) 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 
“Bạn sẽ thực hiện kỹ thuật trang điểm mặt.” 

“Bạn phải căng đỡ khi làm việc quanh vùng mắt và miệng.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 10 phút.” 

“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn thành.” 
  
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
 (2) “Bạn có thể bắt đầu.”  

 
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 
10.1 Dụng cụ trang điểm mặt được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản xuất, nó phải có tiếng Anh 

và có thể bằng nhiều ngôn ngữ. Bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh) 
10.2 Dụng cụ và đồ dùng phải sạch 
10.3 Trùm khăn bảo vệ lên vai  
10.4 Đảm bảo tóc không xõa vào mặt 
10.5 Thoa chất nền lên mặt  
10.6 Thoa phấn lên mặt  
10.7 Dùng chổi 
10.8 Chải lông mày 
10.9 Tạo quầng mắt  
10.10 Kẻ mắt 
10.11 Gắn mascara 
10.12 Kẻ môi  
10.13 Tô son  
10.14  Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước 
khi hết thời gian: 
“Tất cả thí sinh đã cho biết rằng họ đã hoàn thành phần thi này, chúng tôi sẽ tiếp tục.” 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ kêu trước khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại: 
“Vui lòng dừng làm bài.” 
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11. LÀM ĐẸP LÔNG MI (10 phút)  
+ Phần Bổ Sung + 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời:  
“Bạn sẽ thực hiện kỹ thuật làm đẹp lông mi.” 

“Bạn phải căng đỡ khi làm việc quanh vùng mắt.” 

“Bạn sẽ thêm băng lông mi hoàn chỉnh theo hết chiều dài của đường lông mi cả hai mắt.” 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.” 

“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 

“Vui lòng lùi lại để cho biết bạn đã hoàn thành.” 

 
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
 (2) “Bạn có thể bắt đầu.”  

 
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 
11.1 Dụng cụ làm đẹp lông mi được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản xuất, nó phải có tiếng 

Anh và có thể bằng nhiều ngôn ngữ. Bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh) 
11.2 Dụng cụ và đồ dùng phải sạch 
11.3 Chải lông mi để loại bỏ ngoại vật  
11.4 Đo và cắt băng ở chiều dài thích hợp TRƯỚC KHI gắn 
11.5 Thoa keo vào băng 
11.6 Dán băng bắt đầu ở khóa mắt trong (gần mũi) 
11.7 Dán băng sao cho lông mi đi theo đường lông mi tự nhiên 
11.8  Những đồ dùng cần khử trùng, vải bẩn, và rác được vứt bỏ đúng cách trong toàn bộ phần thi 
 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết họ đã hoàn thành phần thi trước 

khi hết thời gian: 
“Tất cả thí sinh đã cho biết rằng họ đã hoàn thành phần thi này, chúng tôi sẽ tiếp tục.” 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu đồng hồ hẹn giờ kêu trước khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại: 
“Vui lòng dừng làm bài.” 

 
12. THỦ TỤC XỬ LÝ KHI TIẾP XÚC VỚI MÁU (Không Tính Thời Gian) 

 
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh: 
“Bạn sẽ thực hiện thủ tục xử lý khi tiếp xúc với máu.” 

 

“Bạn sẽ tưởng tượng tình huống sau đây: Trong khi thực hiện một dịch vụ, khách hàng của bạn bị đứt trán nhẹ. Vết 

thương nhẹ ở mức bạn có thể tiếp tục dịch vụ. Bạn chưa tiếp xúc với máu và khu vực làm việc của bạn chưa bị bẩn. Bạn 

phải thực hiện thủ tục xử lý thích hợp khi tiếp xúc với máu.” 

 

“Bạn sẽ phải thực hiện theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm soát lây nhiễm.” 

“Không được lấy nguyên liệu ra khỏi bộ dụng cụ sơ cứu cho đến khi có hướng dẫn của giám khảo để bắt đầu quy trình.” 

“Đây là phần không tính thời gian.” 

“Bạn sẽ được giám khảo hướng dẫn từng người một để thực hiện thủ tục xử lý khi tiếp xúc với máu.” 

“Không được bắt đầu cho đến khi giám thị hướng dẫn làm như thế.” 

  
 (1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
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Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho từng thí sinh: 
“Vui lòng thực hiện thủ tục xử lý khi tiếp xúc với máu cho tình huống này.” 

  
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 
12.1 Dụng cụ và nguyên liệu xử lý khi tiếp xúc với máu được dán nhãn bằng tiếng Anh (Nếu có nhãn gốc của hãng sản 

xuất, nó phải có tiếng Anh và có thể bằng nhiều ngôn ngữ, bất kỳ nhãn nào khác chỉ được bằng tiếng Anh) 
12.2 Lấy nguyên liệu ra khỏi bộ dụng cụ sơ cứu 
12.3 Dụng cụ và nguyên liệu phải sạch 
12.4 Thí sinh đeo găng tay 

12.5 Vệ sinh vùng bị thương bằng chất kháng khuẩn (ví dụ cồn, nước sát trùng tay) 
12.6 Dùng băng thấm và cố định 
12.7 Vứt bỏ tất cả đồ dùng bị bẩn 
 
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho từng thí sinh một khi đã kiểm tra thủ tục xử lý khi tiếp xúc với máu: 
“Vui lòng lùi lại và không thực hiện thao tác gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.” 

 

 

THÍ-SINH TỔNG-KẾT VÀ LÀM SẠCH-SẼ CUỐI-CÙNG 
 
Giám-thị - Những lời chỉ-thị: Đọc lúc tổng-kết cuả sự khảo-thi: 

“Tất-cả giám-khảo đã tỏ ra họ đã hoàn-tất thẩ-định cuả họ.”    

“Kết-luận Thi Thực-hành Thẩm-Mỹ Toàn-Quốc nầy.” 

“Hãy chác-chắn rằng lấy theo các bạn tầt cả túi đựng vật-dụng (đồ tiếp-liệu) và những vật-liệu có sẵn.” 

“Xin đừng quăng-bỏ những vật-liệu thừa bỏ, hóa-chất, hay nước vào trong các thùng rác hay phòng vệ-sinh vì 

những nơi đó không thể thích-nghi cho tất cả vật-liệu thừa-thải của mỗi thí-sinh tham-dự sự khảo-thi.” 
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SỰ KHẢO-XÉT NHỮNG VẬT-DỤNG (TIẾP-LIỆU) 
 
Tất-cả vật-dụng(tiếp-liệu)phải được đề nhản bằng tiếng Anh.Không có ngôn-ngữ nào khác được trình-bày ngoại-trừ 
nhản-hiệu nguyên-thủy cuả nhà sản-xuất đưọc trình-bày.Những nhản-hiệu nguyên-thủy cuả nhà sản-xuất phải có 

tiếng Anh và có thể có nhiều ngôn-ngữ. Tất-cả những nhản-hiệu sáng-tạo khác phải chỉ có tiếng Anh mà thôi 
* Xin tham-khảo sự chỉ-dẫn cuả Tiểu-Bang 

 
VẬT-LIỆU CUNG-CẤP PHỔ-THÔNG(Được biết như là Vật-liệu Cung-cấp Tổng-quát) 

� Túi đựng khô/ thùng chứa* 
� Thuốc thoa vệ-sinh tay với sản-phẩm thật và nhản hiệu cuả nhà sàn-xuất 
� Hình nộm được đánh dấu trước có trang-điểm KHÔNG được phép, tuy-nhiên hình nộm cần chân mày. 
� khăn choàng cơ-thể 
� Băng đầu và khăn choàng 
� Thuốc tẩy-uế được chuẩn-nhận từ cơ-quan Bảo-vệMôi-trường (EPA)với sản-phẩm thậtvà nhản-hiệu cuả nhà sản-xuất 

chứng-tỏ diệt-trùng. Những chất diệt-nấm và diệt-khuẩn phải được xử-dụng*  
� Đồ chứa dán nhản “ những  đồ vật cần được tẩy-uế”  cho những đồ vật cần được tẩy-uế 
� Túi hay những đồ đụng dán nhản-hiệu “vải-vóc dơ” cho những đồ vật dơ 
� Túi hay đồ đụng dán nhản “rác” cho rác 
� Vải và khăn giấy 
� Giấy (vải) mỏng 
� bông gòn tròn 
� Bông bọt biển 
� mảnh vải băng 
� những cây que có thể vứt bỏ 
� que dẹp 
� thùng đựng nước 
� túi cứu cấp 
� băng nhựa 

 
VẬT-LIỆU CUNG-CẤP LAU-CHÙI MẶT 

� chất chùi tẩy mặt 
� Bông gòn tròn 
� Bông bọt biển  
� mảnh vải băng 
� chất làm se da hay mát da 
� Thùng (đồ) chứa nước 
 

LỘT DAMẶT VÀ VẬT-LIỆU CUNG-CẤP XONG HƠI MẶT 
� sản-phẩm lột da mặt 
� dụng cụ hoặc nguyên liệu lột da mặt  
� khăn xông hơi ướt 
� bông gòn tròn 
� bong bọt biển 
� vải băng 
� thùng (đồ)chứa nước 
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VẬT-LIỆU CUNG-CẤP XOA-BỐP MẶT 
 
� sản-phẩm xoa-bốp mặt 
� bông gòn tròn 
� bông bọtbiển 
� vải băng 
� que dẹp 
 
VẬT-LIỆU CUNG-CẤP ĐẺ NHỔ LÔNG MÀY 

* Xin tham-khảo sự chỉ-dẩn cuả Tiểu-bang 
� sát-trùng 
� cây nhíp nhổ 
� bao tay 
� mảnh vải nhỏ dài 
� sáp mềm/ sản-phẩm giả*  
� sản-phẩm sau khi lột da 
� vải/giấy mỏng, vài băng, hay bông gòn tròn 
� cây que nhỏ xài xong vứt bỏ 
 
+ VẬT-LIỆU CUNG-CẤP ĐỂ NHỔ LÔNG MÔI TRÊN (DỊCH-VỤ PHỤ-THÊM) 

* Xin tham-khảo sự chỉ-dẩn cuả Tiểu-bang 
� bao tay 
� thuốc sát trùng  
� sápcứng* 
� đồ hâm nóng sáp* 
� giáy/vải mỏng, băng hay bông gòn tròn 
� sản-phẩm sau khi lột da 
� que nhỏ xài xong vứt bỏ 
 
+VẬT-LIỆU CUNG-CẤP ỐNG HÚT DA TRỘN VỚI BỘTCÁT MỊN (DỊCH-VỤ PHỤ-THÊM) 

� mảnh bàn tay hay mảnh bàn tay giả có 4 ống hay ống giả gắn sẵn 
� chất giả tẩy dầu mở/ suả-soạn dung-dịch 
� vật liệu khô để chà-chải (thí-dụ..,bàn chải, băng, bông gòn.v.v.) 
� mặt nạ ( cho thí-sinh) 
� bảo-vệ che mắt ( cho thí-sinh) 
� Bảo-vệmắt (cho hình nộm/ người mẫu) 
� Cái tô 
� bao tay 
� vải/giấy mỏng,băng, hay bông gòn tròn 
� bông bọt biển 
� thùng/bình chứa nước 
 
VẬT-LIỆU CUNG-CẤP LÀM MẶT NẠ 
 
� sản-phẩm mặt nạ (với màu)  
� chất làm se da hay mát da 
� máy làm ẩm-ướt 
� giấy/vải mỏng, băng, hay bông gòn tròn 
� bông bọt biển 
� bàn chải chà mặt nạ 
� que dẹp 
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VẬT-LIỆU CUNG-CẤP LÀM TRANG-ĐIỂM 

� băng đầu/ khăn choàng 
� khăn choàng than-thể 
� phấn lót, phấn, và phấn hồng 
� bóng mắt, viền mắt, và mascara 
� bàn chải lông mày 
� đương viền môi và son môi 
� bảng điều sắc màu 
� giấy/vải mỏng, vải vuông mỏng, hay bông gòn tròn 
� bông bọt biển để trang điểm 
� cây que nhỏ xài rồi bỏ 
� miếng que dẹp 

 
+VẬT-LIỆU CUNG-CẤP ĐỂ GẮN LÔNG MI (DỊCH-VỤ PHỤ-THÊM) 

� băng đầu/ khăn choàng 
� bàn chải lông mi xài rồi vứt bỏ 
� mảnh lông mi ( phải được dài hơn lông mi thực) 
� keo dán mảnh lông mi 
� cây kềm kẹp 
� cây kéo 
 

VẬT-LIỆU CUNG-CẤP CHO PHƯƠNG-THỨC MÁU BỊ PHÔ BÀY 

� túi cứu-cấp đựng vật-liệu cung cấp khi máu bi phô bày   
� túi đựng vật liệu ô-uế máu vứt bỏ   
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NHỮNG THAM-KHẢO VỀ THẨM-MỸ-VIÊN 

 
NHỮNG THAM-KHẢO CHÁNH  
 
Salon Fundamentals Esthetics – A Resource for Your Skin Care Career 

2007, 11th printing, 2nd Edition, August 2013 
Pivot Point International, Inc. 
World Headquarters 
1560 Sherman Avenue, Suite 700 
Evanston, IL  60201 
800-886-4247 
www.pivot-point.com 
 
Milady’s Standard Esthetics: Fundamentals 

2013, 11th Edition 
Joel Gerson 
Milady 
5 Maxwell Drive 
Clifton Park NY  12065-2919 
www.milady.cengage.com 
 
NIC Health and Safety Standards 

2011, National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology 
http://www.nictesting.org/resources.asp 
Be sure to contact your administration vendor to obtain the most current version of and any addendums to the Health 
and Safety standards. 
 
NHỮNG HỔ-TRỢ THAM-KHẢO 
 
Salon Fundamentals Esthetics – A Resource for Your Skin Care Career 

2007, 10th printing, 2nd Edition, September 2012 
Pivot Point International, Inc. 
World Headquarters 
1560 Sherman Avenue, Suite 700 
Evanston, IL  60201 
800-886-4247 
www.pivot-point.com 
 
Salon Fundamentals Esthetics – A Resource for Your Skin Care Career 

2007, 7th printing, 2nd Edition, February 2011 
Pivot Point International, Inc. 
World Headquarters 
1560 Sherman Avenue, Suite 700 
Evanston, IL  60201 
800-886-4247 
www.pivot-point.com 
 
Milady’s Standard Esthetics: Fundamentals 

2009, 10th Edition 
Joel Gerson 
Delmar 
5 Maxwell Drive 
Clifton Park NY  12065-2919 
www.delmar.cengage.com 


